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Že klije

Iz Lukovega evangelija 4,14-30

Jezus se je v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po

njihovih shodnicah in vsi so ga slavili.

Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da

bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo

zapisano:

Duh Gospodov je nad menoj,

ker me je mazilil,

da prinesem blagovest ubogim.

Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost

in slepim vid,

da pustim zatirane na prostost,

da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu.

Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In

začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so zanj pričevali,

čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov

sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹

Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel

je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam

govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest

mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih

razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka

Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Sirca Naamána.« Ko so to slišali, so vsi v

shodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo

sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil

dalje.

… da bi skrbel za kal novega življenja, njegovo Besedo v tebi, družini, bratstvu …

↻ Potem ko je začel oznanjevati evangelij v Kafarnaumu in mestih okrog Galilejskega
jezera, se Jezus končno vrne v svoj rodni kraj. Njegovi sovaščani čakajo, da bi videli
znamenja, o katerih so slišali govoriti. On jim ponudi znamenje znamenj – samega sebe.
Moč Božje ljubezni v njegovi osebi postane znamenje. Utelešeni Božji Sin, njegov obraz in
telo. Kdor jé njegovo telo in pije njegovo kri, bo imel večno življenje. Kdor sprejme njega,
sprejme Očeta, njegovo odpuščanje in njegovo ljubezen. Jezus je znamenje. Zakaj potem
iščemo drugo?

↻ V sinagogi Jezusu izročijo zvitek preroka Izaije. Sobotno bogoslužje je vključevalo branje
vrstic, ki so bile določene za tisti dan. Toda evangelist Luka izpostavi dejstvo, da je Jezus
našel odlomek. Pomeni, da ga je moral iskati. Točno tistega. Zamislimo si pričakovanje, ki
se ustvari okrog Jezusa, medtem ko z očmi in prsti drsi čez pergament, da bi našel tisto
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Besedo. On je tista Beseda. In s tisto Besedo ga je Oče mazilil, posvetil. On je jubilej1.
Samo v njem sta svoboda in luč, brez njega pa suženjstvo in tema.

↻ Kdo so ubogi, h katerim ga je Oče poslal? To so ujetniki, slepi in zatirani. So možje in
žene, ki živijo omejeni, zaprti, zablokirani. So bratje, ki jim manjka dih, prihodnost, upanje.
Je čas življenja, v katerem nas Beseda najde v množici teh ubožcev. Je čas življenja, v
katerem nas Beseda vznemirja, da bi z Jezusom postali jubilej za številne brate in sestre.
Danes je dan, v katerem nas Beseda vabi k rasti, da bi z Jezusom postali goel (hebr.) ali
odrešitelji. Oče nas pošilja, naj se otresemo verig in ubogim povrnemo to, kar sta jim naš
egoizem in površinskost odvzeli. Evangelij odrešenja je trd za tistega, ki misli, da veruje.
Jezus namreč svoje sovaščane spomni, da so v zgodovini Izraela prerokom zaupali tujci,
kot sta bila vdova iz Sarepte v Sidonu in Sirec Naaman.

↻ Kadar kristjan jasno oznani evangelij, duhovnik pove pridigo ali katehet vpelje v Božjo
skrivnost, bi te besede potencialno lahko bile njihove zadnje besede. Kajti oznanjevanje
evangelija, če je evangelij, te prisili, da uporabiš besede, ki te izobčijo in pripeljejo do roba
prepada po rokah konformistov in pridnih vernikov. Evangelij se namreč oznanjuje z
besedami, polnimi norosti, s katero nas Oče ljubi, globokimi kakor brezno njegovega
usmiljenja in svetlimi kakor življenje, ki premaga smrt. Evangeljsko oznanilo, jubilej
osvoboditve za vse, na zemlji osvetljuje Božji nasmeh in pokaže, kako stopiti na pot k njemu,
kadar smo v bolečini. Sveti Duh, pridi, podari nam veselje in pogum, da bi izrekli besede, ki bi
lahko bile naše zadnje – vedno, z vsakim človekom, brez oziranja na okoliščine in korist.

Kadar je krščanska skupnost pristna, se kakor iver potopi v telo sveta in se uveljavi kakor
znamenje, govori svetu, saj je prostor, v katerem človek sreča Boga, v katerem se svet
pogovarja s kristjanom, prostor, v katerega človek pride, gleda in živi, saj je prostor
krščanske prisotnosti, ki služi svetu. Ali ima cerkveno občestvo ustrezno znanje o
družbenem okolju in konkretnih človeških okoliščinah ter je sposobno dovolj človeškega
razumevanja, da bi vsakemu človeku povedalo, kaj je pristen smisel obstoja, njegovega
dela in njegovega mesta v svetu?
Vloge glasnika ne moremo improvizirati. Približati se človeku je umetnost. Bistvo se skriva
v čudoviti zmožnosti, da se znamo postaviti na njegovo mesto, gledati svet z njegovimi
očmi, da bi počasi na površini spet zacvetelo to, kar je padlo v pozabo: občestvo, odprtost
in dajanje besede Kristusu.
Prejeti Kristusa, piti in jesti ga ter nato iti v svet kot živi zakrament, kakor živa zadnja
večerja, biti na poti. Preko človeka, tudi če ta molči, bo Kristus še naprej govoril svetu in se
dal kot hrana ljudem.
[…] In če bo prišel trenutek, ko bomo izobčeni iz družbenega življenja, je potrebno, da ta
generacija dozori, da bo postala generacija »izpovedovalcev vere«, generacija, ki je
sposobna, kakor je dobro zapisano v Pismu lyonskih mučencev, »pogovarjati se s
Kristusom«.
Zgodovinska naloga ni v raziskovanju prvotnega krščanstva, marveč njegovega
»maranata, pridi, Gospod«, v združitvi s Cerkvijo ob zadnji uri. Ta poslednja ura naredi
aktualne druge ure in krščansko sporočilo naredi resnično.
(P. V. Evdokìmov, L’amore folle di Dio [Nora Božja ljubezen])

1 Sveto leto odpuščanja grehov, leto sprave in spreobrnjenja. Ime izhaja iz hebrejskega jubileja oziroma
hebrejske besede jobel (oven oziroma ovnov rog, ki so ga uporabljali kot glasbilo pri judovskih obredih).


